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LIÇÃO 3 
Alegria: Fruto da Graça 

 
     Certo professor de filosofia disse que a melhor maneira de alguém se sentir infeliz é procurar a 
felicidade. A procura da felicidade e das experiências agradáveis é comum a todas as pessoas. Nada 
existe de errado em alguém querer ser feliz. Grandes somas de dinheiro são gastas, todos os anos, na 
busca da felicidade – e, no entanto, o mundo vive cheio de dor e preocupações. Muitas pessoas apelam 
para o suicídio como a única maneira de pôr fim à sua miséria. Essas pessoas não descobriram que 
uma alegria real e duradoura é possível, só em Jesus Cristo. Através do Espírito Santo, Ele enche o 
nosso ser e faz esse fruto espiritual ser produzido em nós. 
     Deus criou um mundo onde só havia alegria e júbilo, sem qualquer pecado, dor, tristeza ou 
sofrimento. Todos esses males apareceram mais tarde. Os crentes não estão isentos de tribulações, de 
enfermidades e de tristezas. Na verdade, afirma a Palavra de Deus: “Porque a vós vos foi concedido, 
em relação a Cristo, não somente crer nele, como, também, padecer por ele” (Filipenses 1:29). Onde, 
pois, os filhos de Deus encontram a sua fonte de alegria? Como é que o fruto da alegria espiritual pode 
ser produzido na vida dos crentes? 
     Nesta lição, aprenderá que o fruto da alegria espiritual é desenvolvido em nós pelo Espírito Santo, 
quando reconhecemos a nossa posição em Cristo; quando vemos Deus actuar através do Seu poder 
operador de milagres, em nós e por nosso intermédio, e quando meditamos sobre o nosso glorioso 
futuro com Cristo na eternidade. Também perceberá que há um forte relacionamento entre o 
sofrimento e a alegria na vida de um crente. E também aprenderá que a alegria não é apenas um 
produto do Espírito Santo, mas que faz parte da Sua própria natureza – de tal maneira que, ficar cheio 
do Espírito Santo é ficar cheio de alegria! A alegria do Senhor, portanto, pode ser a sua força! 
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Objectivos da lição – Quando terminar esta lição deverá ser capaz de:  
1. Apresentar a definição bíblica da alegria espiritual. 
2. Enumerar as fontes da alegria espiritual e citar as apropriadas referências bíblicas. 
3. Dizer quais princípios podem ser aplicados para vencer as dificuldades que impedem a alegria e 
    alcançar os resultados da alegria. 
4. Cultivar o fruto da alegria espiritual, pela submissão ao Espírito Santo e a obediência ao Senhor. 
 
Actividades de aprendizagem 
1. Estude cuidadosamente o conteúdo da lição, procure e leia todos os versículos bíblicos 
    mencionados e responda a todas as perguntas de estudo. Certifique-se de que pode cumprir o 
    objectivo de cada capítulo, antes de passar para o capítulo seguinte. 
2. Estude o significado das palavras-chave que desconhece. 
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3. Faça o auto-teste e compare as suas respostas com as que damos no fim da lição. 
 
Palavra-chave 
Sustentáculo 
 

DEFINIÇÃO DA ALEGRIA 
 
Definição Bíblica 
Objectivo 1. Seleccionar afirmações que ilustram o conceito bíblico da alegria espiritual. 
 
“Mas o fruto do Espírito é... gozo (alegria)...” (Gálatas 5:22). 
 
     A palavra “gozo” ou alegria, nesse versículo das Escrituras, é tradução do vocábulo grego chara. 
Certo erudito bíblico definiu a citada palavra como um termo baseado no sentimento religioso – uma 
alegria cuja origem é Deus. Chara não indica uma alegria que deriva de coisas terrenas, e, sim, que 
deriva do nosso relacionamento com Deus. 
     Um outro estudioso definiu a palavra chara como um estado de animação, de calmo deleite e de 
grande satisfação, como uma das características da natureza do crente. Significa muito mais do que o 
sentimento momentâneo de felicidade. A alegria, biblicamente falando, é um dos aspectos do fruto do 
Espírito, é uma qualidade que envolve animação, deleite e júbilo, que não depende das circunstâncias 
externas, mas antes, é uma qualidade constante, sem importar a situação boa ou má que rodeie o 
crente, porquanto ela tem a sua fonte em Deus. 
     O apóstolo Paulo escreveu a sua admirável Epistola aos Filipenses, quando se encontrava no 
cárcere. Com frequência, essa epístola tem sido chamada a “Epistola da Alegria”. Por duas vezes, no 
capítulo 4 dessa epístola, Paulo afirmou: “... aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, 
e sei também ter abundância; em toda a maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter 
fartura, como a ter fome; tanto a ter abundância, como a padecer necessidade” (Filipenses 4:11-12). 
Quando escreveu essas palavras, Paulo estava na prisão, esperando ser julgado. Qual, pois, era a fonte 
do seu contentamento interior? A resposta é: o Espírito Santo – Ele é quem produzia o fruto da alegria 
na vida de Paulo. A base da alegria do apóstolo era o seu relacionamento com Jesus Cristo. 
 
1. Leia os versículos bíblicos em baixo e diga as razões pelas quais Paulo expressava alegria: 
 
a) Filipenses 1:3 ____________________________________________________________________ 
 
b) Filipenses 1:18  ___________________________________________________________________ 
 
c) Filipenses 1:25  ___________________________________________________________________
  
d) Filipenses 2:2 ____________________________________________________________________ 
 
     Deve ter reparado que a alegria de Paulo estava relacionado com a sua posição espiritual em Cristo 
e não com as suas circunstâncias ou com o seu bem-estar físico. A palavra grega chara também 
subentende a graça divina. Portanto, a fonte originária da alegria de Paulo não se encontrava em coisa 
alguma deste mundo, mas, exclusivamente, em Deus. 

 
2. Quais destas afirmações em baixo ilustram o conceito bíblico da alegria? 
a) Aquilo que é agradável aos sentidos. 
b) Grande júbilo, com base no nosso relacionamento com Deus.  
c) A graça divina. 
d) Está relacionada com nossa posição em Cristo e não com as nossas circunstâncias externas. 
e) Sentimentos de contentamento pessoal, quando as coisas correm bem. 
f) Um sentimento de felicidade que aparece e desaparece. 
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Mais do que Felicidade 
Objectivo 2. Escolher afirmações que melhor expressem aquilo com que está relacionada a alegria 
espiritual. 
 
     A alegria, como parte do fruto do Espírito, não depende das nossas circunstâncias exteriores. A 
alegria espiritual continua, mesmo nas dificuldades da vida, porquanto trata-se de algo desenvolvido 
no nosso interior pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo reconheceu isso, quando escreveu:                  
“... recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo” (1 Tessalonicenses 1:6). 
     Não é fácil descrever essa alegria, à qual o apóstolo Pedro aludiu, chamando-a de “... gozo inefável 
e glorioso” (1 Pedro 1:8). Envolve muito mais do que a felicidade que o mundo pode dar. Não se pode 
duvidar que há prazeres legítimos neste mundo, que podem ser desfrutados mais plenamente quando a 
pessoa é dotada da alegria do Espírito. Mas, a alegria do Espírito está colocada muito acima de todos 
os níveis de alegria puramente humana. Resulta da fé em Deus: “Ora o Deus de esperança vos encha 
de todo o gozo e paz, em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo” 
(Romanos 15:13). 
     Os seguidores de Jesus deveriam ser um povo cheio de alegria. Ninguém pode continuar a ser o 
mesmo, após entregar todo o seu ser a Jesus e após conhecê-Lo como Salvador e Mestre pessoal. A 
passagem de Lucas 10:21 diz-nos que Jesus estava cheio de alegria pelo Espírito Santo. Há mesmo 
uma predição a respeito da alegria de Cristo, em Salmos 45:7, que diz: “Tu amas a justiça e aborreces a 
impiedade; por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros”. 
     A alegria do Senhor Jesus é vista em Lucas 10:21, quando Ele estava a louvar o Pai pelo seu divino 
método de revelação. Ele também é visto a transbordar de alegria porque fora encontrada a única 
ovelha que se perdera (Lucas 15:5). Ele referiu-se a essa Sua alegria em passagens como        João 
15:11 e 17:13, nas quais Ele confere a Sua alegria aos que n’Ele confiavam. A Sua grande alegria foi o 
Seu sustentáculo, na cruz: “Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe 
estava proposto, suportou a cruz...” (Hebreus 12:2). 
 
3. A alegria de Cristo serve para demonstrar o facto que alegria do crente está fundada em: 
a) as coisas boas desta vida. 
b) um relacionamento pessoal com Deus. 
 
4. Quais destas afirmações expressam melhor aquilo com que está relacionada a alegria espiritual? 
a) As circunstâncias externas. 
b) A presença interior do Espírito. 
c) A nossa posição em Cristo. 
d) Estarmos na companhia de amigos. 
e) As ocasiões felizes. 
f) A fé em Deus. 
 

FONTES DE ALEGRIA 
Objectivo 3. Identificar afirmações verdadeiras relacionadas com as fontes da alegria espiritual. 
 
     Toda a alegria humana flui do amor humano: o amor pela vida, pelas pessoas, pelo trabalho. A 
mesma coisa sucede quando o amor celestial do Espírito é derramado nas nossas almas. O resultado é 
a alegria que nos vem do alto. Porém, tudo quanto debilita o amor, destrói a alegria. A alegria humana 
é passageira, superficial, limitada, porquanto, nesta dimensão humana, todas as coisas se alteram. 
Todavia, as dimensões celestes desconhecem qualquer modificação. Quando Deus é a fonte originária 
da nossa alegria, nada pode diminuir o seu fluxo! E então, impera uma alegria constante, porque a 
alegria começa com Deus. 
     Há várias fontes da alegria espiritual, que consideraremos nesta lição. Enquanto medita acerca de 
cada uma delas, relacione-as com a sua própria experiência. 
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A Salvação 
 
     A. B. Simpson sugeriu que a alegria do Senhor se encontra na certeza da salvação e no fluir do 
Espírito. Quando uma pessoa recebe o perdão de todos os seus pecados, é como se a carga do mundo 
inteiro fosse tirada dos seus ombros. Quando o Senhor Jesus entra numa vida humana, Ele traz consigo 
uma alegria inexprimível. Eis a razão pela qual houve grande alegria quando Jesus, o nosso Salvador, 
nasceu (Lucas 2:10,11). Essa também foi a razão pela qual Maria se regozijou por ter sido ela o 
instrumento escolhido por Deus para trazer Cristo ao mundo (Lucas 1:46-49). Em muitos dos Salmos 
que compôs, David expressou a sua alegria pela sua salvação. “Mas eu confio na tua benignidade: na 
tua salvação meu coração se alegrará” (Salmos 13:5); ver também Salmos 31:7; 32:11 e 35:9. O 
contexto desses versículos indica que alguns deles foram escritos em períodos de forte tensão e 
desalento na vida de David – e, no entanto, ele podia regozijar-se na salvação dada pelo Senhor. 
     A alegria da salvação também é expressa em Isaías 61:10: “Regozijar-me-ei muito no Senhor, a 
minha alma se alegra no meu Deus: porque me vestiu de vestidos de salvação, me cobriu com o manto 
de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas jóias”. 

 
Os Poderosos Actos de Deus 
 
     A Bíblia é a revelação de Deus, sempre agindo para restaurar o homem à comunhão com Ele. Em 
todas as páginas do Antigo Testamento vemos Deus a agir sobre as vidas dos homens, que O amaram 
e serviram. 
     Deus agiu em nosso favor quando preservou a nação de Israel, da qual viria o Messias. Ele agiu em 
nosso favor ao dar o Seu Filho unigénito como resgate pelos nossos pecados. Ele agiu na Igreja 
primitiva, por meio do poder do Espírito Santo, convencendo de pecado, conduzindo muitos pecadores 
ao arrependimento, honrando a pregação da Sua Palavra e baptizando com o Espírito Santo. O registo 
feito por Lucas, acerca desses acontecimentos, chama-se “Actos dos Apóstolos”; mas, na realidade, ali 
ficaram registados os poderosos actos de Deus nas vidas de homens cheios do Espírito Santo, que 
foram usados por Ele. 
     Vemos que Deus continua a operar entre nós até hoje, nas vidas daqueles que têm sido ganhos para 
Ele, bem como nas nossas próprias vidas – perdoando o pecado, curando corpos enfermos, livrando-
nos de hábitos maus e suprindo todas as nossas necessidades. Todos estes são motivos para grande 
alegria nos nossos corações. 
 
5. Leia o texto de Actos 8:5-8. Por que motivo houve grande alegria em Samaria? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
O Espírito Santo 
 
     A alegria era uma característica diária dos crentes da Igreja primitiva. Porquê? Porque aqueles 
crentes viviam cheios do Espírito Santo. A alegria é um produto da presença do Espírito Santo, 
habitando no crente. A alegria faz parte da própria natureza do Espírito Santo! A história da Igreja 
primitiva, registada no livro de Actos, revela que os crentes experimentavam então grande alegria no 
Espírito Santo. Isso não significa, porém, que eles nunca se sentissem desanimados, temerosos ou 
solitários. Mas, eles aprenderam que, em todas as situações, a alegria associada à presença habitadora 
do Espírito se tornava uma fonte de forças espirituais que os ajudava a estar acima das circunstâncias 
desfavoráveis. A alegria faz parte da experiência do crente, quando ele tem certeza da presença do 
Espírito no seu ser. 
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6. Leia Actos 2:46; 13:52 e Romanos 14:17. Qual das duas afirmações em baixo melhor se reflecte 
nesses versículos bíblicos? 
a) A alegria é uma experiência normal daquele que vive cheio do Espírito. 
b) É difícil de manter a alegria no Senhor, mesmo no caso do crente estar cheio do Espírito Santo. 
 
A Presença de Deus 
 
     O próprio Deus é a fonte de toda a alegria. “E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”  
(Lucas 1:47); “Regozijai-vos sempre no Senhor; outra vez digo, regozijai-vos” (Filipenses 4:4). A 
presença do Senhor traz-nos alegria (Salmos 16:10). João 20:20 diz que os discípulos ficaram 
transbordantes de alegria quando viram o Senhor. Estar na casa do Senhor causa alegria ao Seu 
adorador: “Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor” (Salmos 122:1). 
     A Palavra do Senhor, quando é lida, ouvida, meditada, obedecida, vivida e amada também produz 
alegria. “Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi, para mim, o gozo e alegria do 
meu coração; porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos Exércitos” (Jeremias 15:16). Muitas 
passagens  da  Bíblia  ligam  entre si a  alegria  e  a  oração.  (Efésios 5:19-20; Colossenses 1:11-12;       
1 Tessalonicenses 5:16-18; João 16:24; 1 Crónicas 16:10; Isaías 56:7; Salmos 40:16; 105:3). O louvor 
e a adoração do Senhor causam uma alegria que emana do nosso interior, ao reconhecermos que Ele é 
digno de ser louvado. 
 
As Bênçãos de Deus 
 
     As bênçãos do Senhor, sobre as nossas vidas, são uma outra fonte de alegria. “Grandes coisas fez o 
Senhor por nós, e por isso estamos alegres” (Salmos 126:3). A nossa confiança no Senhor enche-nos de 
júbilo, quando comprendemos a Sua suficiência para suprir todas as nossas necessidades        
(Romanos 15:13). Ele também nos abençoa por meio de outras pessoas: “Porque, que acção de graças 
poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do 
nosso Deus” (1 Tessalonicenses 3:9). 
 
A Nossa Bendita Esperança 
 
     O texto de Romanos 12:12 exorta-nos da seguinte maneira: “Alegrai-vos na esperança, sede 
pacientes na tribulação, perseverai na oração”. No que consiste essa esperança? As Escrituras 
transcritas a seguir, dão-nos a resposta: 
 
“Tendo esperança em Deus, como estes mesmos, também, esperam, de que há-de haver ressurreição de 
mortos, assim dos justos como dos injustos” (Actos 24:15). 
 

“Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor 
Cristo Jesus” (Tito 2:13). 
 

“A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, 
nosso precursor, entrou por nós…” (Hebreus 6:19-20). 
 

“... e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas 
tribulações; sabendo que a tribulação produz a paciência; e a paciência, a experiência, e a experiência a 
esperança; e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos 
corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Romanos 5:2-5). 
 
     A nossa esperança da glória futura, juntamente com Jesus Cristo, está alicerçada sobre a Sua 
ressurreição dentre os mortos (1 Pedro 1:3). Podemos regozijar-nos em qualquer circunstância que 
tivermos de enfrentar, por causa da esperança que nos anima de que sairemos desta vida imperfeita 
para a vida eterna na presença de Deus. Certo comentador da Bíblia, ao falar sobre Romanos 5:2-5, 
asseverou: “A esperança é um importantíssimo elemento na alegria cristã – a esperança capacita os 
crentes a regozijarem-se, mesmo sob o sofrimento, e a perseverança fortalece a esperança”. 
 



 43 

Alegria em Dar  
      
     Também encontramos alegria na prática de dar. “... Deus ama ao que dá com alegria”. Sim, Ele 
aumentará “... a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça” (2 Coríntios 9:7, 10). “... Mais 
bem-aventurada coisa é dar do que receber” (Actos 20:35). Já descobriu como isso exprime uma 
verdade? Disse o Senhor Jesus: “Dai, e ser-vos-á dado; boa medida, recalcada, sacudida, trans-
bordando, vos deitarão no vosso regaço; porque, com a mesma medida com que medirdes, também vos 
medirão de novo” (Lucas 6.38). Por conseguinte, não só recebemos alguma bênção como resultado do 
acto de dar, mas Deus também nos abençoa como resultado da nossa prática de dar. 
 
Os Anjos 
 
     Os anjos aumentam a alegria do crente. Sim, os anjos! Eles trabalham a favor dos santos por toda a 
parte, conforme o Senhor lhes determina. O texto de Salmos 34:7 informa-nos que o anjo do Senhor 
livra aqueles que o temem. Em Actos 12:11, o apóstolo Pedro reconheceu que o Senhor enviara o Seu 
anjo para o libertar da prisão. O ímpio rei Nabucodonosor reconheceu que Deus enviou o Seu anjo 
para livrar os três jovens hebreus da fornalha ardente (Daniel 3:28). Em Salmos 91:9-11 encontramos a 
seguinte promessa: “Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio! O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal 
te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, 
para te guardarem em todos os teus caminhos”. 
     Os anjos também se regozijam quando os pecadores se arrependem (Lucas 15:10). Eles louvam e 
adoram Deus continuamente. Esse é um acto cheio de alegria (Salmos 148:2 e Apocalipse 5:11). 
 
7. Identifique as afirmações VERDADEIRAS, relativas às fontes da alegria espiritual: 
a) A alegria espiritual, diferente da alegria humana, está sujeita a modificações. 
b) Tanto a alegria humana como a alegria espiritual flúem do amor. 
c) A fonte da alegria espiritual é Deus. 
d) A alegria de Maria estava relacionado com o seu desejo de ser honrada.  
e) Grande alegria temos quando sabemos que Deus está a agir em nosso favor. 
f) A alegria nas dádivas está ligada, em primeiro lugar, àquilo que recebemos como recompensa. 
g) A alegria deveria ser a experiência normal de todo o crente cheio do Espírito. 
h) Todos os aspectos da vida no Espírito deveriam ser motivo de alegria para os crentes. 
i) A alegria do crente alicerça-se na esperança de que, tendo sido aceite por Cristo, a sua vida diária  
    será livre de problemas. 
 
8. Para o seu enriquecimento pessoal, enumere cada fonte de alegria. Examine os versículos bíblicos 
indicados na lição acerca de cada uma dessas fontes e escolha o versículo que lhe pareça mais 
significativo para cada uma delas. Escreva esse versículo junto à fonte de alegria em estudo. A seguir, 
compartilhe o que encontrou com outra pessoa, como um testemunho da alegria que está a 
experimentar em Cristo. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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O SOFRIMENTO E A ALEGRIA 
Objectivo 4. Baseado nos versículos que se seguem, dizer as razões pelas quais os crentes podem 
experimentar alegria espiritual, mesmo no sofrimento. 
 
     Existe um forte elo de ligação entre a alegria e o sofrimento na vida do crente. A mensagem de 
Jesus, nas bem-aventuranças, foi que Deus, um dia, recompensará aqueles que, pela Sua causa, 
suportaram toda espécie de injustiças, neste mundo (Mateus 5:3-11). Muitas passagens bíblicas ligam 
o sofrimento à alegria. Considere, por exemplo, as seguintes passagens: 
 
“Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações” (Tiago 1:2). 
 
“... recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo” (1 Tessalonicenses 1:6). 
 
“Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação 
dos vossos bens, sabendo que, em vós mesmos, tendes nos céus uma possessão melhor e permanente” 
(Hebreus 10:34). 
 
“Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram...” (Tiago 5:11). 
 
“Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que, também, na revelação 
da sua glória, vos regozijeis e alegreis” (1 Pedro 4:13). 
 
     Lá nos céus, no meio aos terríveis acontecimentos descritos no livro de Apocalipse, há regozijo 
(Apocalipse 12:11-12; 18:20 e 19:6-7). Enquanto continuamos neste mundo, podemos regozijar-nos 
que “... as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há-de ser 
revelada” (Romanos 8:18). 
     Nestas diversas passagens bíblicas, poderá notar que a alegria está relacionada com a esperança do 
crente, a qual se baseia na sua glória futura no céu, após ter ele vencido todas as tribulações e provas 
da vida presente. 
     Por motivo de obediência ao Senhor, na proclamação do evangelho, os crentes primitivos 
enfrentaram muitas perseguições. Mas, isso não retirava a alegria que sentiam! Em Actos 13 
descobrimos que os discípulos foram perseguidos e forçados a deixar a cidade, onde até então vinham  
a pregar o Evangelho. No entanto, lemos: “E os discípulos cheios de alegria e do Espírito Santo”  
(Actos 13:52). E, novamente, em Actos 5:41, lemos que: “Retiraram-se, pois, da presença do conselho, 
regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus”. De igual modo, 
em Actos 16:25, é relatado que, após terem sido espancados e aprisionados, Paulo e Silas estavam a 
orar e a entoar hinos a Deus. A vida de Paulo evidenciava a constante alegria do Espírito Santo no seu 
coração. Ele teve de suportar muitas dificuldades, em regozijo, a fim de que pudesse compartilhar das 
boas-novas de Cristo com outros. Foi na prisão, em Roma, que ele escreveu: “Regozijai-vos sempre no 
Senhor; outra vez digo, regozijai-vos” (Filipenses 4:4). 
     Jesus já estava a enfrentar a sombra do Getsémane e do Calvário, o que significava sofrimento, 
vergonha e morte. Porém, entoou um hino em companhia dos Seus discípulos, após participar da 
última Páscoa, antes de enfrentar os Seus acusadores (Mateus 26:30). Como Jesus pôde ter entoado 
um hino, naquela dolorosa situação? Isso sucedeu por causa da força de que estava possuído, porque 
estava cheio do Espírito Santo, o Qual tornou possível tal louvor. Sempre que me sinto desanimado, 
tenho apenas que me lembrar do que foi escrito de Jesus: “... o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, 
suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à dextra do trono de Deus. Considerai, pois, 
aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, 
desfalecendo em vossos ânimos” (Hebreus 12:2-3). 
     Quando uma mulher dá à luz a, é comum ela passar por considerável dor e sofrimento. No entanto, 
apesar de tudo isso há uma profunda alegria no seu coração, porque ela sabe que a dor em breve 
passará e o seu sofrimento será recompensado, ao regozijar-se com o seu novo filho ou filha. Esse 
regozijo humano é um exemplo muito limitado da alegria que experimentaremos, quando se revelar o 
Senhor em toda a Sua glória, se perseverarmos firmes, a despeito de todo o sofrimento que tivermos 
de passar. Podemos ter alegria desde agora, pois sabemos o que nos espera no futuro. 
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9. Baseado nos versículos apresentados neste capítulo, dê razões pelas quais os crentes podem 
experimentar a constante alegria do Espírito Santo, mesmo em tempo de sofrimento.  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

IMPEDIMENTOS À ALEGRIA 
Objectivo 5. Afirmar um princípio que, se aplicado à sua vida, evitará que tome atitudes que lhe 
impeçam de experimentar a alegria do Espírito Santo. 
 
     Pessoas desanimadas e privadas de alegria perdem facilmente o entusiasmo pela vida. Encontramos 
uma ilustração disso no Salmo 137. Os israelitas encontravam-se exilados na Babilónia. Estavam tão 
desanimados que nem ao menos tinham ânimo para cantar; eles simplesmente sentavam-se e 
choravam! Quando estavam na sua própria terra eram dedicados ao trabalho, mas agora, sob a 
depressão, eles mantinham-se totalmente inactivos. Tudo quanto podiam ver era a sua indesejável 
situação naquele momento – esquecidos de todas as vezes que Deus os livrara no passado. 
     O desânimo e a dúvida são atitudes que impedem a manifestação da alegria espiritual. O texto de 
Lucas 24:16-17 fala sobre dois discípulos de Jesus que tinham perdido toda a alegria. Os seus rostos 
estavam tristes. Quando Jesus se aproximou deles, estavam tão abatidos que nem ao menos 
reconheceram o Senhor (v. 16). Tristeza e desespero também desceram sobre Maria Madalena, na 
manhã da ressurreição. Ela estava a chorar quando Jesus se aproximou e lhe falou (João 20:15). E ela 
não reconheceu o seu Senhor! 
     Já tivemos ocasião de rerferir que a alegria espiritual tem a sua origem em Deus. Qualquer coisa 
que impeça o nosso bom relacionamento com Deus, também nos furta a alegria. Amargura, 
ressentimento, falta de amor, maus desejos e outras atitudes semelhantes ou comportamentos que são 
obras da carne, servem só para tirar de nós a alegria do Senhor. Mas, se mantivermos o necessário 
relacionamento com o Senhor, o Seu Espírito dentro de nós, será uma constante fonte de alegria 
espiritual. 
 
10. Que fonte de alegria teria protegido os israelitas do desânimo, quando eles estavam exilados  na 
Babilónia? 
a) A esperança na glória futura. 
b) A lembrança dos poderosos feitos de Deus. 
c) O salvamento por meio dos anjos. 
 
11. Qual fonte de alegria estava à disposição dos discípulos e de Maria Madalena, quando eles não 
conseguiram reconhecer Jesus?  
a) A presença do Senhor. 
b) O poder do Espírito Santo. 
c) O amor humano que tinham uns pelos outros. 
 
12. Enuncie um princípio que, se for aplicado à sua vida, evitará que tome atitudes que o impeçam de 
experimentar a alegria do Senhor: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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RESULTADOS DA ALEGRIA 
Objectivo 6. Explicar alguns resultados da alegria, em relação à sua aparência, expressão facial e 
atitudes. 
 
     Quando o Espírito Santo opera nas nossas vidas, produzindo alegria espiritual, então podemos 
esperar alguns resultados muito positivos. As mudanças produzidas pelo Espírito Santo no nosso 
carácter, podem ser claramente percebidas através das nossas reacções perante as circunstâncias ou do 
nosso relacionamento com outras pessoas. Eis aqui alguns exemplos dos resultados do fruto da alegria 
na natureza do crente. 
     Em primeiro lugar, temos uma fisionomia feliz. Já observou crentes cujos rostos parecem 
resplandecer a alegria do Senhor? Sentimo-nos felizes em estar perto de crentes assim, não é verdade? 
Diz a passagem de Provérbios 15:13: “O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração, o 
espírito se abate”. Os sentimentos íntimos de um indivíduo com grande frequência transparecem no 
seu rosto, ou então nas suas atitudes ou no seu comportamento. Aquilo que uma pessoa sente 
profundamente no coração, é revelado na sua aparência exterior ou no seu comportamento. Um crente 
cheio da alegria do Senhor muito provavelmente exibe e comunica essa alegria a outras pessoas. 
     Um dos modernos inimigos do cristianismo expressou o seu juízo a respeito de Jesus, com estas 
palavras: “Os Seus discípulos deveriam parecer mais redimidos”. Quando uma jovem está apaixonada, 
há algo de especial no seu rosto, porque ela está a pensar naquele que ama. Se realmente amamos 
Cristo, a Sua beleza será reflectida em nós e teremos uma aparência radiante, porque “... somos 
transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor” (2 Coríntios 3:18). 

UM CORAÇÃO ALEGRE PROPORCIONA-NOS 

UM ROSTO RADIANTE 
UM CÂNTICO 

A FORÇA DIVINA 
 

     Em segundo lugar, temos um cântico de alegria. Um coração jubiloso e agradecido, com 
frequência, exprime-se através de cânticos e louvores ao Senhor. O Salmo serve de exemplo  disso: 
“Louvai ao Senhor! Cantai ao Senhor um cântico novo... Porque o Senhor se agrada do seu povo; ele 
adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos” 
(Salmo 149:1, 4-5). Um outro exemplo foi o encorajamento dado por Paulo aos crentes primitivos, 
quando escreveu: “... enchei-vos do Espírito; falando entre vós em salmos, e hinos, e cânticos 
espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração; dando sempre graças por tudo ao 
nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo” (Efésios 5:18-20). E a passagem de        
Tiago 5:13 diz: “Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores”. O louvor a 
Deus, por meio de cânticos é uma das riquezas da vida cristã, bem como uma demonstração natural do 
coração alegre. 
     Em terceiro lugar, dispomos da força divina. “... não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a 
vossa força” (Neemias 8:10). Isso tornou-se claro para Neemias, quando houve um terrível mal 
entendido a respeito da reconstrução de Jerusalém; e foi a alegria do Senhor que lhe transmitiu a 
coragem para prosseguir com os planos traçados. Actualmente o mundo está a sofrer da escassez de 
energia. Porém, o crente não precisa de temer a falta de energia espiritual. A alegria do Espírito Santo 
pode impelir o povo de Deus a prosseguir, tanto aqui como na eternidade. A alegria espiritual resulta 
da força divina. 

 
13. Explique como a alegria pode afectar a nossa aparência exterior: 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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14. Segundo as Escrituras Sagradas, como devemos expressar a nossa alegria? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
15. Explique, pelas suas próprias palavras, o que Neemias queria dizer, quando afirmou: “... a alegria 
do Senhor é a vossa força” (Neemias 8:10). 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
     Já experimentou os resultados da alegria? Tem um rosto radiante, um cântico de louvor nos lábios e 
a força divina? Poderá experimentar a alegria que descrevemos nesta lição, se o Espírito Santo habitar 
em si. Poderá dispor do Seu fruto da graça em abundância e poderá enfrentar todas as situações na sua 
vida, com uma alegria transbordante! Cultive esse fruto do Espírito e compartilhe a sua alegria com 
outras pessoas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

Auto-Teste 
 
1. COMBINAÇÃO – Combine as descrições como tipo de alegria que cada uma delas descreve (em 
baixo). Escreva o número da sua escolha no espaço em branco. 
 
_____ a) Sujeita a mudanças, dependendo de circunstâncias externas. 
 
_____ b) Tem a sua origem no relacionamento com Deus. 
 
_____ c) Uma graça divina. 
 
_____ d) Depende daquilo que faz uma pessoa sentir prazer. 
 
_____ e) Caracterizada pelo calmo deleite e grande júbilo, como parte da natureza cristã. 
 
_____ f) Fortalecida pelo sofrimento ou pelas provações. 
 
_____ g) Fluí do amor. 
 
1. A alegria humana            2. A alegria espiritual             3. Tanto a alegria humana, como a espiritual. 
 
VERDADEIRO-FALSO – Se a declaração for VERDADEIRA, escreva um V no espaço em branco. Se 
for FALSA, escreva um F: 
 
_____ 2. A alegria humana é uma experiência constante da maioria das pessoas. 
 
_____ 3. A alegria espiritual é possível em tempos de sofrimento, porque se baseia em actos poderosos  
               de Deus em nosso favor e na nossa esperança de glória futura, com Ele. 
_____ 4. Um crente pode ser cheio, até transbordar, do Espírito Santo, mesmo que se sinta  
               absolutamente angustiado e desgostoso. 
_____ 5. As Escrituras revelam Jesus como Aquele que conheceu a plenitude da alegria. 
 
_____ 6. A Palavra de Deus, a bênção de Deus sobre nós e sobre outras pessoas, e, as ofertas para  
               Deus e o Seu trabalho são fontes de alegria espiritual. 
_____ 7. O princípio da força e da alegria divina é que aqueles que são fortes terão alegria em  
               proporção às suas forças. 
_____ 8. Um rosto radiante é um dos resultados positivos da alegria. 
 
_____ 9. A cura para os impedimentos à alegria é um correcto relacionamento com Deus. 
 
_____ 10. O crente obtém alegria ao compartilhar do evangelho com outras pessoas. 
 
_____ 11. O exemplo dos israelitas, exilados na Babilónia, destaca o princípio de que a alegria  
                 espiritual depende do poder de Deus, actuando em nosso favor. 
_____ 12. Visto que a alegria espiritual é produzida em nós pelo Espírito Santo, nada há que possamos  
                 fazer para a cultivar – Ele é quem a distribui por medida para nós, conforme a Sua vontade. 
_____ 13. A amargura de espírito pode ser um impedimento à alegria espiritual. 
 
14. AUTO-AVALIAÇÃO – Complete a afirmação em baixo, fazendo um círculo em torno das 
palavras entre parênteses, caso se apliquem a si, ou riscando com um traço, caso não se  apliquem a si: 
 
     Eu (tenho, não tenho) alegria espiritual na minha vida, conforme descrita nesta lição. Eu (preciso, 
não preciso) cultivar a alegria do Espírito através de (mais oração, a leitura da Bíblia, o reconhe-
cimento de actos poderosos de Deus em meu favor). Posso perceber que (desejos indignos, dúvidas, 
temores, desânimo, amargura) são empecilhos à alegria espiritual na minha vida. Já (experimentei, não 
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experimentei) o poder do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo (reflecte-se, não se reflecte) em 
mim por (um rosto alegre, cânticos e louvores, força divina nas provações). Eu (quero, não quero) ter 
o Espírito Santo transbordante em mim, bem como a plenitude da Sua alegria. 
 
 
Respostas às Perguntas do Estudo 
 
8. A sua resposta. 
 
1. a) Por causa dos seus cooperadores no evangelho. 
    b) Porque Cristo vinha a ser anunciado. 
    c) Por ter alegria na sua fé. 
    d) Por motivo da unidade dos Filipenses em amor, espírito e propósito. 
 
9. Algumas razões poderão ser: Por sermos considerados dignos de sofrer pela causa de Cristo 
(quando somos perseguidos); porque o sofrimento nos ensina a perseverança (para  permanecermos 
firmes e constantes); porque Deus prometeu recompensar aqueles que  sofressem pela Sua causa; por 
causa do conhecimento que temos de que o nosso sofrimento chegará ao fim e compartilharemos de 
glória futura, na companhia de Jesus. Essa é a nossa bendita esperança. 
 
2. b) Grande júbilo, com base no nosso relacionamento com Deus.  
    c) A graça divina. 
    d) Está relacionado com a nossa posição em Cristo e não com as nossas circunstâncias externas. 
 
10. b) A lembrança dos poderosos feitos de Deus. (Foi por terem esquecido esses feitos divinos,  que a 
alegria saiu deles). 

 
3. b) um relacionamento pessoal com Deus. 
 
11. a) Presença do Senhor. 
 
4. b) A presença interior do Espírito.  
    c) A nossa posição em Cristo. 
    f) A fé em Deus. 
 
12. A sua resposta. Deveria incluir o conceito de que, se alguém mantém um correcto relacionamento 
com o Senhor, reconhecendo que Deus é a origem da nossa alegria espiritual, então será capaz de 
evitar atitudes que impeçam a alegria. 
 
5. Por causa das poderosas obras de Deus (milagres), quando Filipe proclamava Cristo naquela cidade. 
 
13. Uma pessoa alegre tem um rosto resplandecente, uma aparência radiante. 
 
6. a) A alegria é uma experiência normal, de quem vive cheio do Espírito. 
 
14. ntoando louvores ao Senhor. 
 
7. a) F          b) V          c) V          d) F          e) V          f) F          g) V          h) V          i) F 
  
15. A sua resposta. Visto que a alegria tem a sua base em Deus, talvez Neemias estivesse a lembrar 
aos israelitas que, conforme se chegassem ao Senhor, depositando n’Ele a sua confiança, Ele encheria 
os seus corações de alegria, o que lhes daria forças para enfrentarem as provações. 
 
 


